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Основне завдання фармацевтичної галузі -  виробництво і своєчасне 

забезпечення споживачів  ефективними, безпечними,  якісними та доступними 

за ціною лікарськими препаратами. Тому до закладів освіти, які здійснюють 

підготовку фахівців, що будуть забезпечувати реалізацію цього завдання, 

суспільство ставить високі вимоги. Після ознайомлення з освітньо- 

професійною програмою «Фармація» за рівнем освіти фаховий молодший 

бакалавр, яка розроблена фаховим медичним коледжем Івано-Франківського 

національного медичного університету, з свого практичного досвіду можу 

констатувати, що вона відповідає цим вимогам.

Як представник практичної ланки галузі, я є Головою кваліфікаційної 

комісії з випуску фармацевтів  фахового медичного коледжу Івано- 

Франківського національного медичного університету спеціальності 226 

Фармація,  промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я. Крім того, 

неодноразово був присутнім на багатьох освітніх, наукових та виховних 

заходах, які проводив фаховий медичний коледж. Тому вважаю, що освітньо- 

професійна програма «Фармація» спеціальності 226 Фармація,  промислова 

фармація має достатній рівень забезпеченості матеріально-технічною базою, 

навчально-методичною документацією і науковим потенціалом,  які значно 

зросли упродовж останніх років. І Ірограма пропонує студентам як традиційні 

фармацевтичні  фахові дисципліни,  гак і новітні вибіркові курси, які потрібні у 

сучасних умовах розвитку галузі.



В освітньо-професійній програмі «Фармація» за рівнем освіти фаховий 

молодший бакалавр спеціальності 226 Фармація,  промислова фармація галузі 

знань 22 Охорона здоров’я фахового медичного коледжу Івано-Франківського 

національного медичного університету чітко виписані інтегральна, загальні,  

фахові компетентності  спеціальності та програмні результати навчання, які 

формуються під час засвоєння дисципліни. У вигляді таблиці представлені 

матриці відповідності програмних компетентностей та програмних 

результатів навчання компонентам освітньо-професійної  програми.

Вважаю, що фармацевтичне відділення фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету має всі належні 

умови до реалізації  освітньо-професійної  програми «Фармація» за рівнем 

освіти фаховий молодший бакалавр, яка за змістом та оформленням відповідає 

встановленим вимогам і може бути акредитована за спеціальністю 226 

Фармація,  промислова фармація.
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